
Beste collega, 

We zetten de dienstverlening van Plus Home Services tijdelijk stop tot 
(voorlopig) 5/4/2020 omwille van de veiligheid van onze thuishulpen, 
klanten en kantoormedewerkers. 

Het is duidelijk dat de maatregelen van de overheid om de risico’s van 
het coronavirus tegen te gaan ook Plus Home Services aanbelangen. We 
beseffen dat gewone oplossingen, zoals werken op een veilige afstand, 
zonder beschermingsmiddelen, niet voldoende zijn om ieders veiligheid te 
garanderen.

We begrijpen dat het voor jullie een moeilijke periode is geweest met veel 
onduidelijkheid en onzekerheid. Daarom nemen we nu een drastische, 
maar duidelijke en menselijke beslissing. Jullie veiligheid staat voorop.
We willen de gezondheid van al onze medewerkers en klanten vrijwaren. 
We zetten dus tijdelijk de dienstverlening aan onze klanten stop, zodat we 
mee helpen om de risico’s van het virus in te dijken. 

Voor al onze thuishulpen betekent dit dat ze vanaf morgenvroeg, don-
derdag 19 maart, tot nader bericht, thuis moet blijven. Wij regelen alle 
administratie voor de tijdelijke werkloosheid door overmacht. 

We begrijpen dat we door het late uur van communicatie misschien niet 
iedereen tijdig hebben kunnen bereiken en er toch enkele thuishulpen hun 
werkdag aanvatten op donderdag 19 maart.  Dit is dan (tijdelijk) wel hun 
laatste werkdag. Wij regelen alle administratie voor de tijdelijke werkloos-
heid door overmacht. 

Alle kantoormedewerkers blijven (voorlopig) op post, zodat we morgen 
en overmorgen de vragen en problemen van onze thuishulpen en klanten 
kunnen blijven beantwoorden. Daarnaast gaan we wel wat werk hebben 
om de administratie die deze tijdelijke stopzetting van de dienstverlening 
met zich meebrengt op een rustige en efficiënte manier in orde te bren-
gen. 
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Onze kantoren zijn vanaf morgen gesloten, de thuishulp kan niet langsko-
men, ook niet op afspraak. We hebben onze thuishulpen een brief be-
zorgd met meer informatie. Die kan je in bijlage terugvinden. 

De komende dagen informeren we jullie verder omtrent de verdere wer-
king van Plus Home Services de komende weken. 

We hopen dat na 5/4/2020 de rust in ieders dagelijks leven en werken 
kan weerkeren.

Laten we deze dagen goed voor mekaar zorgen. 

Groeten,

Katleen en Kris

  


